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Sammanfattning
Det här arbetet har gått ut på att jämföra två algoritmer för bildbaserad
rendering. Båda algoritmerna använder två bilder som spelats in med
formatet MultiView plus depth för att rendera nya mellanliggande vyer
av en tredimensionell scen. De tvådimensionella bilderna är kompletterade med djupvärden för varje bildpunkt. Renderingen kan då utföras
genom perspektivriktiga transformationer där alla bildpunkters nya
positioner projiceras individuellt. I samband med renderingen behöver
bland annat mätfel i de ursprungliga bilderna samt skymda partier
hanteras. Algoritm I gör det delvis genom utjämning av skarvararna
mellan bildernas bidrag till den nya vyn. Algoritm II bygger på att
bilderna delas upp i lager där de lager som ansetts vara säkra prioriteras
framför lager som har bedömts vara mer riskabla. Algoritmerna har
implementerats i Matlab och algoritm II har modifierats genom kompletteringar av dess regler för prioriteringen av lagren till mer komplicerade scener. Algoritm II har visat sig vara bättre på att bevara detaljer i
de renderade vyerna och håller en jämnare hastighet vid renderingarna.
Den ger även högre och jämnare resultat vid jämförelse med kvalitetsmåttet PSNR men vid jämförelser med MSSIM har den däremot fått
något lägre värden. De ytterligare stegen vid renderingen har även ökat
renderingstiderna med upp till 40 % jämfört med algoritm I. Författaren
ger förslag på områden för fortsatt utveckling av algoritm II. Till exempel bör algoritmen testas vidare för att avgöra om de använda gränsvärdena är generella eller om de måste anpassas till olika scener.
Nyckelord: 2DD, 3D, bildbaserad rendering, MultiView plus Depth,
perspektivtransformering, projicering, SLERP.
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Abstract
This thesis has been aimed at comparing two algorithms for imagebased renderings. Both algorithms uses two images recorded with the
MultiView plus depth format, to render new intermediate views of a
three-dimensional scene. The two-dimensional images extensions with
depth values for each pixel, makes it possible to perform the image
warping as perspective projections of all individually pixels to their new
positions. During rendering, such as measurement error in the original
images and occlusions has to be handled. Algorithm I is partly based on
smoothening the joints between the contributions from the two images
to the novel view. Algorithm II divides the images into layers, in which
layers considered safe has priority over layers that have been defined as
more risky. The algorithms have been implemented in Matlab and
algorithm II has been modified through additions to the priority rules
for the layers to more complex scenes. Algorithm II has proven to be
better at preserving the details in the rendered views, and maintains a
less varying speed when rendering. It also provides higher and more
consistent PSNR values, but in comparison using MSSIM the values are
slightly lower. The additional steps have also increased the rendering
times by up to 40 % compared to algorithm I. The author suggests areas
for further development of algorithm II. For example, the algorithm
should be tested further to determine if the used thresholds are general
or whether they must be adapted to different scenes.
Keywords: 2DD, 3D, IBR, MultiView plus Depth, SLERP, warp.
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Terminologi
Förkortningar och akronymer
2DD

2D + Depth. Bildformat där de tvådimensionella bilderna har kompletterats med djupinformation i varje pixel.

LDI

Layered Depth Images. Ett bildformat där även skymda
pixlar kan lagras tillsammans med sina djup.

MSSIM

Mean Structural SIMilarity. Mätvärde för bilder.

MVD

MultiView plus Depth. Bild och videoformat där scenen
avbildas samtidigt från flera vinklar.

PSNR

Peak Signal to Noice Ratio. Mätvärde för bland annat
bilder.

RGB

Red Green Blue. Färgrymd för bilder.

SLERP

Spherical LinEaR interPolation.

SSIM

Structrural SIMilarity. Mätvärde för bilder.

TOF

Time-Of-Flight. Metod för avståndsmätning.

YCbCr

Färgrymd för bilder och video.

Termer
Extrinsic

En samling parametrar som ger en matematisk modell
av en 3D-scen.

Flygning

Förändring av betraktarens position i förhållande till
scenen.

Frame

Bildruta i en filmsekvens. Vid multivyavbildningar
innehåller varje bildruta en uppsättning bilder av scenen
från olika vinklar.

Intrinsic

Parametrar som ger en matematisk modell av en kamera.

Medianfilter

Ett slags olinjärt filter där utsignalen beräknas genom
medianen av insignalerna under filtrets längd.

Vy

En scen sedd från en viss betraktningsposition.

Warping

Transformering av bilder.
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Inledning
Bildbaserad rendering går ut på att använda informationen från fotograferade bilder och inspelade videosekvenser för att t.ex. skapa nya vyer
av de avbildade scenerna. Några exempel på praktiska användningsområden är vid inspelning av specialeffekter till filmer och vid tredimensionella återgivningar av scener.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Alla bildpunkternas placeringar i scenen kan beräknas med önskad
precision vid helt datorgenererade bilder och animationer. Så är inte
fallet när bilderna består av verkliga scener som har avbildas med
kameror och sensorer. Då uppstår mer eller mindre tydliga fel i de
inspelade bilderna och videosekvenserna. En av utmaningarna är att
minska de upplevda felen vid återgivningen av de renderade bilderna.
Det kan göras dels genom att spela in scenerna med tillräcklig precision
för den efterföljande behandlingen och dels genom att utföra renderingarna så bra som möjligt med det inspelade materialet.

1.2

Övergripande syfte
Det här arbetet går ut på att undersöka en algoritm för rendering av nya
mellanliggande vyer av en scen som avbildats i formatet MultiView
plus Depth (MVD). Algoritmen har utvecklats av Zitnick et.al. [1] och
förbättrats av Müller et.al. [2].
Resultatet jämförs med en tidigare algoritm som har använts och
implementerats av Karlsson [3] i samband med utveckling av Region-ofinterest (ROI) videokodning för två och tredimensionell video.

1.3

Avgränsningar
Müllers et.al. [2] algoritm implementeras i Matlabs programmeringsmiljö. Karlssons [3] algoritm är redan implementerad i Matlab. De
jämförs sedan utifrån deras förmågor att rendera ett urval av bilderna i
de två bildsekvenserna ”Break dancer” och ”Ballet dancer” som spelats
in av Zitnick et.al. [1]. Det två sekvenserna benämns i det här arbetet
”breakscenen” respektive ”balettscenen”.
De renderade bilderna jämförs dels med objektiva kvalitetsmått och dels
genom deras subjektivt upplevda kvalité. Algoritmerna jämförs även
översiktligt utifrån deras krav på prestanda.
Den subjektivt upplevda kvalitén av de renderade bilderna bedöms inte
systematiskt av försökspersoner i en testpanel. I stället väljs bildexempel
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för att illustrera felen i de renderade bilderna samt de partier som
noteras i bilderna där de två algoritmerna skiljer sig åt.

1.4

Konkreta och verifierbara mål
Arbetet mål var dels att implementera en algoritm i Matlab och dels
jämföra dess resultat mot en tidigare algoritms resultat enligt nedan.
P1: Programkod i Matlab för rendering av vyer.
P2: Jämförelse av algoritmernas resultat med objektiva kvalitetsmått.
P3: Visuell jämförelse av algoritmernas resultat med exempelbilder.

1.5

Översikt
Rapporten är uppdelad i sju kapitel inklusive inledningen i kapitel 1.
Kapitel 2 beskriver teknikerna för inspelning av scenerna, huvudstegen i
algoritmerna och några viktiga begrepp vid tredimensionell rendering
och bildbehandling. Här ges även några exempel på de fel som renderingsalgoritmerna behöver kunna hantera.
Kapitel 3 beskriver den metod som har använts för utvärderingen och
jämförelsen av algoritmerna.
Kapitel 4 beskriver viktiga delar av implementeringen av algoritm II i
Matlab samt anpassningar av den till de använda bildserierna.
Kapitel 5 innehåller de objektiva och subjektiva resultaten från jämförelserna av algoritmerna.
Kapitel 6 och 7 ger en analys och kommentarer till resultatet samt
förslag på fortsatt arbete.

1.6

Författarens bidrag
Författaren har planerat och utfört de moment som ingår i arbetet och
beskrivs i rapporten. Programkoden har utvecklats med tidigare programkod som grund. Den jämförda algoritmen (benämnd Algoritm II)
har kompletterats med ett extra steg för sprickfyllnad. Det har minskat
de synliga felen när de ingående bildernas exponering eller ljushet
skiljts sig något från varandra. Algoritm II har även modifierats för att
bättre hantera scener som innehåller flera nivåer av förgrundsobjekt.
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Teori
I avsnitt 2 beskrivs några av de tekniker som kan användas för inspelning av scener i tre rumsliga dimensioner och rendering av nya vyer av
dem. Vissa av teknikerna jämförs översiktligt med alternativa tekniker
och bildformat. Först beskrivs de bildformat och inspelningsmetoder
som har använts av Zitnick et.al. [1]. Sedan beskrivs stegen i den algoritm som har föreslagits av Müller et.al. [2] och som har implementerats
i det här arbetet, samt Karlssons [3] algoritm som den jämförs med.

2.1

Formatet 2D plus Depth (2DD)
Formatet 2D plus Depth (2DD) [1] avbildar en scen med en tvådimensionell bild där bildens alla punkter har kompletterats med individuella
djupvärden, se figur 2.1.

a) Färgbild,
Figur 2.1.

b) Djupdata,

c) Djupskala,

Den extra djupinformationen kan t.ex. en mottagare använda för att
rendera den andra bilden i ett stereopar. En fördel med 2DD är då att
djupinformationen uppges ha lägre krav på bandbredd vid komprimering med MPEG H.264/AVC än vid överföring av en extra färgbild som
annars krävs vid stereoavbildning, ISO/IEC [4]. En ytterligare fördel
med formatet är att mottagaren får möjlighet att optimera perspektivet
t.ex. utifrån aktuell bildskärmstyp och betraktningsavstånd. En nackdel
med formatet är de tomma partier som uppstår när förgrundsobjekt har
flyttats i sidled i förhållande till bakgrunden. Det sätter även gränser för
antalet vyer och hur långt från varandra de nya vyerna kan befinna sig
innan allt för mycket av tidigare skymd bildinformation visar sig som
tomma partier.
Storleken på hålen som uppstår beror dels på skillnaderna i djup mellan
objekten i bilderna och dels på hur betraktarens tänkta position förändrat sig mellan bilderna. Ju större skillnader desto större blir de hål som
uppstår. Shade et.al. [5] har föreslagit formatet Layered Depth Images
(LDI) där sändaren kan kompensera det genom att komplettera de
överförda 2DD bilderna med den saknade bakgrundsinformationen.
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Praktiskt har de löst lagringen av bilderna genom att låta varje bildpunkt representeras av en länkad lista där flera lager av djup och
färgvärden kan sparas för varje punkt. Listans längd kan variera mellan
bildens punkter. Bildernas storlek ökar då med deras komplexitet i
djupled. Ju fler skymda punkter desto större bilder.
Philips [6] har föreslagit formatet Declipse för att kunna komplettera
2DD bilderna med den saknade bakgrundsinformationen. Declipse
påminner om LDI men är begränsat till som mest en skymd pixel per
bildpunkt. Praktiskt utför de kompletteringen av bakgrundsinformationen genom att överföra två stycken 2DD bilder, en komplett bild och
en bild som innehåller dess skymda partier.
Djupvärdena i de 2DD-bilder som har använts i det här arbetet beskrivs
av ett heltalsvärde där djupvärdet närmast betraktaren är 255. Längst
bort i bakgrunden är djupvärdet noll. Den skala från 0-255 som Klang
et.al. [7] har använt vid lagringen av bilderna kan översättas till den
aktuella scenens avståndsinformation enligt ekv. (2.1). Variablerna MinZ
och MaxZ i ekvationen anger den aktuella scenens största respektive
minsta avstånd till kameran. De konverterade värdena får sedan en
omvänd skala där ett lågt värde anger en punkt närmare betraktaren
och ett högre värde placerar en punkt längre bort i bakgrunden.

z=

!

2.2

1
(d /255) " (1/ MinZ #1/ MaxZ) + 1/ MaxZ

(2.1)

MultiView plus Depth (MVD)
Ett sätt att möta kravet på att kunna presentera flera vyer till t.ex.
autostereoskopiska multivybildskärmar, eller vid inspelning av specialeffekter, är att använda MultiView plus Depth (MVD). Zitnick et.al. [1]
beskriver hur de i första hand har använt tekniken för inspelning och
renderingar där betraktarens position kan förändras i efterhand i
förhållande till scenen. Det går ut på att avbilda en scen med två eller
flera kameror från olika positioner, där varje kameras tvådimensionella
bild är kompletterad med djupinformation i varje pixel som vid 2DD.
Kamerorna hålls även kalibrerade i förhållande till varandra via ett
gemensamt tredimensionellt koordinatsystem för scenen. Det gör det
möjligt att använda bidrag från flera kameror till de nya renderade
vyera.
Figur 2.3 visar exempel på hur en ny vy har perspektivtransformerats
från två intilliggande kamerors bilder och som har gett upphov till
tomma partier på varsin sida av förgrundsobjekten. De olika kamerornas vyer kan då användas för att komplettera varandra och fylla
varandras saknade partier.
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a)
b)
Figur 2.3: Breakscen f000 bild 2 respektive bild 0 som renderats till bild 1 (tomma
partier visas med vit färg).

Zitnick et.al. [1] pekar på att MVD minskar kravet på antalet vyer som
behöver spelas in av scenen. De menar även att det förenklar renderingen av de mellanliggande vyerna, jämfört med andra tekniker där
djupdatan saknas.
Kauff et.al. [8] uppger att formatet även kan tillföra en flexibilitet och
skalbarhet vid tredimensionell återgivning då det innehåller tillräcklig
information om scenen för att kunna skapa det antal vyer som behövs
för aktuella visningssituationer och bildskärmsutrustningar. Mottagare
med endast monovisning kan t.ex. välja att endast visa en central vy,
mottagare med stereobildskärm kan rendera de två vyer som behövs för
det. Multivymottagare kan rendera det antal mellanliggande vyer som
krävs för aktuell bildskärmstyp.

2.3

Inspelningsmetod och kameraplacering
Bildserierna som har använts i det här arbetet har Zitnick et.al. [1] spelat
in med åtta stycken synkroniserade kameror. Kamerorna har varit
placerade intill varandra med cirka 20 cm avstånd mellan varje kamera.
Se figur 2.4.

Figur 2.4: Scenen och kamerornas placering.
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Kamerorna har varit kalibrerade till ett gemensamt koordinatsystem för
scenen. Kalibreringen utförde de med den metod som beskrivs av
Zhang [9] där ett kalibreringsmönster hållits framför kamerorna.

2.4

Algoritmerna för rendering
I avsnitt 2.4.1 - 2.4.2 beskrivs de två algoritmer, som har jämförts i det
här arbetet, översiktligt. Båda algoritmerna använder två bilder med
tillhörande djupinformation som indata. Resultatet blir sedan en ny
renderad bild där scenen avbildas från en ny betraktningsvinkel mellan
de två ursprungliga bilderna.
Båda algoritmerna gör en inledande konvertering av bildernas djupdata
där skalan 0-255 översätts till den aktuella scenens avståndsinformation
enligt ekv. (2.1).
Algoritmerna transformerar även bildernas färgdata från färgrymden
RGB till färgrymden YCbCr där bearbetningen av bilderna görs, se
avsnitt 2.10. Efter renderingen transformeras bilderna tillbaka till
färgrymden RGB.

2.4.1

Algoritm I
Algoritm I som implementerats av Karlsson [3] bygger delvis på att de
skarvar som uppstår mellan bidrag från vyerna har bedömts vara
utsatta för felaktigheter. För att minska dessa fel slätas övergångarna i
närheten av skarvarna över genom medianfiltrering. Algoritmens
huvudsakliga steg är:
1. De två vyerna transformeras var för sig till en ny gemensam vy
men hålls skilda från varandra i separata bildareor.
2. När flera pixlar har projicerats till samma nya bildpunkt används
den pixel med ett djupvärde närmast betraktaren.
3. Vyerna medianfiltreras för att fylla ut sprickor och för att ta bort
mindre fel i bilderna.
4. Vyerna i bildareorna kombineras till en gemensam vy där den vy
som befinner sig närmast sin kamera ges företräde framför den
vy vars perspektiv har förändrats mer. Om den nya vyn ligger
mitt emellan de två ursprungliga bilderna väljs en av vyerna i
förväg att ha företräde, t.ex. utifrån scenens uppbyggnad. Valet
kan även göras per bild utifrån skillnader i de renderade vyerna.
5. Kvarvarande större hål fylls med linjär interpolering.
6. Skarvarna jämnas till med medianfiltrering för att släta ut synliga
övergångar där vyerna har sammanfogats.
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Algoritm II
Algoritm II som har föreslagits av Müller et.al. [2] går bland annat ut på
att dela upp bilderna i lager. De lager som definierats som mer säkra
prioriteras framför lager som anses vara mer riskabla.
I ekv. 2.2 – 2.7 används följande variabler där l1 är bildpunktens värde
(färg och djup) i den nya vyn som renderats från höger bild. l2 är bildpunktens värde (färg och djup) i den nya vyn som renderats från
vänster bild. λ är ett steglöst värde mellan noll och ett som anger den
nya vyns position mellan de två ursprungliga bilderna. λ = 0 motsvarar
höger bild och λ = 1 motsvarar vänster bild. z är bildpunktens avstånd
mellan kameran och scenen, benämnd d i avsnitt 2.8.
Algoritmens huvudsakliga steg är:
1. Djupinformationen används för att identifiera konturer runt förgrundsobjekten i respektive vy.
2. Områden i närheten av konturerna (här: 7 punkter breda) delas
upp i ett förgrundslager och ett bakgrundslager. Övriga delar i
vyn läggs i ett så kallat säkert huvudlager.
3. Vyernas lager transformeras var för sig till sina nya vyer i separata bildareor där punkter närmast betraktaren ges företräde
framför skymda punkter.
4. De tre lagren från de två vyerna läggs samman var för sig till tre
gemensamma lager. Om båda vyerna har en punkt på samma
bildskärmskoordinat (u och v) i lagret och där deras djupvärden
skiljer sig med mindre än en felmarginal (här epsilon: ε=1) blandas deras bidrag till en ny gemensam punkt. Vyernas bidrag till
punkten bestäms av ett linjärt viktningsvärde (här lambda:
0 ≤ λ ≤1) beroende på avståndet mellan den ursprungliga vyn och
den nya vyn. Val och viktning av varje punkt från de två vyerna
görs enligt ekv. (2.2) nedan.

lM"

!

%(1# ") l1 + "l2 , if z"1,z" 2 exist, z"1 # z" 2 < $
'
= & l2 ,
if z"1 does not exist or z" 2 > z"1 + $
'l ,
if z" 2 does not exist or z"1 > z" 2 + $
(1

(2.2)

5. De tre lagren kombineras till en gemensam vy i två steg. Först
kombineras förgrundslagret med huvudlagret. Punkter från förgrundskonturer prioriteras framför huvudlagret enligt ekv. (2.3).
Sedan läggs punkter till från det osäkra lagret för bakgrundskon-
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turer endast där punkter saknas i både huvudlagret och förgrundskonturen ekv. (2.4).

$l ,
lFM" = % F"
& lM" ,

!

!

#l ,
l" = $ FM"
% lB" ,

if zF" # zM" ,

(2.3)

if zF" > zM"
if zFM" exists,
if zFM" does not exist

(2.4)

6. Sprickor där bakgrunden felaktigt lyser igenom förgrundsobjekt
identifieras med ekv. 2.5 och 2.6 och de förgrundspunkter där
gmax överstiger ett gränsvärde (här: 40) ersätts med interpolerade
färg och djupvärden.
ghor

= 2 " z# ( u# ,v # ) $ z# ( u# $1,v # ) $ z# ( u# + 1,v # ),

gver

= 2 " z# ( u# ,v # ) $ z# ( u# ,v # $1) $ z# ( u# ,v # + 1),

gdiag.1

= 2 " z# ( u# ,v # ) $ z# ( u# $1,v # $1) $ z# ( u# + 1,v # + 1),

gdiag.2

= 2 " z# ( u# ,v # ) $ z# ( u# + 1,v # $1) $ z# ( u# $1,v # + 1)

gmax = max( ghor ,gver ,gdiag.1,gdiag.2 )

(2.5)

(2.6)

!
!

7. Kvarvarande större hål fylls med färgvärden från punkter i bakgrunden intill hålet. Hålen fylls endast horisontellt.
8. De nya konturerna runt förgrundsobjekten identifieras med den
nya djupinformationen där " i ekv. (2.7) anger gränsvärdet för
Canny edge detektorn och "z# anger styrkan i kanten, se avsnitt 2.6. De hittade kanterna jämnas till med lågpassfiltrering
utmed kanten ekv. (2.7). I ekv.
!
!
,
#1 1 1&
.
1%
(
. l" * %1 1 1(, if )z" * +,
9%
(2.7)
l"Final = (
1
1
1
'
$
.
./ l
if )z" < +
"

!
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Typer av fel vid rendering
I avsnitt 2.5.1 – 2.5.4 beskrivs ett urval av fel som uppstår och som de
båda algoritmerna löser på olika sätt vid rendering av nya vyer.

2.5.1

Sprickor på grund av perspektivtransformeringen
När en bild omformas kan det uppstå sprickor där delar av bilden har
sträckts ut och den ursprungliga bildinformationen inte räcker till för att
fylla ut den större ytan. Sprickorna är i storleksordningen en pixel breda
och uppstår vid heltalsavrundningar när projicerade punkter har
hamnat mellan den nya bildens pixlar. En metod för att täcka sprickorna
vid tredimensionell transformering är att interpolera pixlarnas värden
från intilliggande punkter i den nya bilden.
Vid tvådimensionell transformering av bilder kan projiceringen i stället
göras baklänges från varje pixel i den nya bilden tillbaka till den ursprungliga bilden. Då går det att hitta troliga färgvärden för nya pixlar
och det gör att sprickor inte uppstår på samma sätt. Vid tredimensionell
transformering gör djupvärdet att en sådan baklängesberäkning blir
omfattande då en stor del av ursprungsbildens punkter måste kontrolleras. Det finns förslag på metoder för att göra baklängesberäkningarna
mer effektiva. Schauffer [10] har minskat komplexiteten från O(n3) till
O(n2) genom att utnyttja epipolära linjer. Zheng et. al. [11] beskriver en
förbättrad metod som ska klara renderingar i interaktiva hastigheter.
Den metoden bygger vidare på epipolära linjer och använder sig bland
annat av flera bilder och uppdelningar av bilderna i segment.
Båda algoritmerna i det här arbetet använder framlänges transformering
och de sprickor som uppstår då visar sig på tre olika sätt:
a) Sprickan är tom, de svarta strecken i figur 2.5.
b) Sprickan i ett förgrundsobjekt har fyllts felaktigt av bakgrunden
(genomlysning), de ljusare strecken i förgrundsobjektet
(personens ansikte, hår och tröja) i figur 2.5.
c) Sprickan från den ena vyn har fyllts av bildinformation från den
andra vyn men är fortfarande synlig på grund av olika belysning
eller exponering av de två vyerna, se exempel i figur 2.6.
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Figur 2.6: Sprickor typ c

Hål, tomma partier
Då ett förgrundsobjekt har flyttats i sidled uppstår tomma partier i
bakgrunden. Genom att använda flera bilder, t.ex. två bilder, en på
varsin sida av den nya vyn kan informationen i bilderna komplettera
varandra och till stor del fylla varandras tomma partier. Om exponeringen skiljer sig mellan vyerna kan mer eller mindre synliga nyansskiftningar uppstå mellan bildernas bidrag.
De två typerna av hål som behöver hanteras är.
a) Hål som har fyllts med bildinformation från den andra vyn. Se
exempel i figur 2.7.
b) Tomma hål som återstår när båda vyerna får saknade partier på
samma plats i den nya vyn. Se exempel i figur 2.8.

Figur 2.7: Hål typ a och skuggfigur.

Figur 2.8: Hål typ b.
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2.5.3

Skuggfigurer
Felaktigt placerade djupvärden riskerar att bli extra synliga vid övergångar med skarpa skillnader i djupvärden, t.ex. i kanten till ett förgrundsobjekt. Punkter som hör till förgrunden men felaktigt får djupvärden som placerar dem i bakgrunden gör att konturer kan ligga kvar i
bakgrunden som skuggor eller glorior när förgrundsobjekten, som de
hörde till, har flyttats i sidled, se figur 2.7. De felaktiga djupvärdena kan
bland annat bero på felmätningar se avsnitt 2.7. Müller et.al [2] benämner det här felet ”corona-like artifacts”.

2.5.4

Onaturliga kanter
Enligt Müller et.al [2] kan konturerna runt förgrundsobjeken upplevas
onaturliga i de transformerade vyerna av bland annat två anledningar.
a) Trappstegsformade konturer på grund av avrundning vid projicering.
b) Blänk och skillnader i ljussättning mellan de ingående vyerna.

2.6

Kantdetektering
En viktig del i algoritm II är identifieringen av förgrundsobjektens
konturer. Det finns flera metoder för detektering av kanter och konturer
i bilder. Enligt Pratt [12] kan de huvudsakliga teknikerna delas in enligt
nedan:
•

Första ordningen (första derivatan)

•

Andra ordningen (andra derivatan)

•

Mönsterpassning (edge fitting).

Vid bildbehandling beskrivs bilden med funktionen f(u,v) där u och v är
bildskärmskoordinaterna. Det är den funktionen som bearbetas.
Kantdetektering med andra ordningens metoder går i stora drag ut på
att använda nollställen i bildfunktionens andraderivata för att lokalisera
extremvärden som möjliga kanter. Det är sedan förstaderivatans värde, i
de hittade punkterna, som anger styrkan av kanten. Genom val av
tröskelvärden går det att reglera känsligheten i detekteringen. Diagram 2.1 visar schematiska exempel på ett endimensionellt tvärsnitt av
en bild och dess derivator.
Diagram 2.1:
Förgrund

Bakgrund

a) f(x),

b) 1:a derivatan,
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Första ordningens metoder hittar konturer genom att analysera styrkan i
bildens förstaderivata där lokala maximum markerar troliga kanter.
Även här används tröskelvärden, för styrkan på derivatan, till att
reglera känsligheten i detekteringen. Exempel på metoder som använder kantdetektering med förstaderivatan är Roberts cross difference
operator, Prewitt operator, Sobel operator och Frei-Chen operator.
Gemensamt för metoderna är att deriveringen kan utföras genom en
faltning med ett tvådimensionellt impulssvar, dvs. en filtrering.
Pratt [12] beskriver hur det kan göras med en 3x3 matris, en så kallad
operator. Metodernas huvudsakliga skillnader är utseendet på deras
impulssvar.
Den metod för kantdetektering som Müller et.al. [2] har använt brukar
benämnas Canny edge detection, Canny [13]. Det är en flerstegsmetod
som utmärker sig genom sin förmåga att säkert lokalisera kanter och
konturer i bilder. Det är en första ordningens metod där impulssvaret
anpassas till de bilder som ska bearbetas. Impulssvaret utformas genom
en kombination av en stegfunktion och gaussiskt brus. Det optimeras
sedan för den aktuella bilden med några maximeringsfunktioner och
gränsvärden.

2.7

Djupmätning
Enligt Redert et.al. [14] har det europeiska utvecklingsprojektet ”Advanced three-dimensional television system technologies” (ATTEST)
haft som mål att bland annat utveckla en kamera för samtidig mätning
av djup och färg i bildens punkter. Den metod som de har valt använder
laserpulser i kombination med snabba slutare i kameran.
Ett annat sätt att utföra djupmätningar är att utnyttja skillnader i perspektivet mellan kamerornas placeringar. En förutsättning för det är att
scenen har avbildats med flera kameror. Det finns flera algoritmer som
bygger på sådan avståndsmätning utifrån stereoinformationen i bilder.
Scharstein et.al. [15] presenterar metoder för utvärdering av de som
använder två bilder och Seitz et.al. [16] har presenterat en jämförelse av
metoder som använder flera bilder. En av utmaningarna är att säkert
para ihop punkter i den ena vyn med motsvarande punkter i den andra
vyn. När det väl är avklarat kan avståndet beräknas utifrån skillnaden i
punktens placering i de två bilderna. Zitnick et.al. [1] har föreslagit en
modifierad algoritm för stereodjupmätning och det är den som de har
använt för beräkningen av djupdatan i de bilder i balett- och breakscenerna som använts i det här arbetet. Exempel på sådant de uppger
försvårar djupmätning med stereoinformation är när en punkt är skymd
i en av bilderna eller när bilderna innehåller monotona eller upprepade
mönster. Bilderna kan även ha punkter som innehåller färgbidrag från
både förgrundsobjekt och bakgrundsobjekt, t.ex. i området intill förgrundskonturer.
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En av huvudtyperna för beröringsfri mätning av djup och avstånd är
metoder som bygger på triangulering. En annan huvudtyp är metoder
som mäter den tid det tar för signaler med känd hastighet att färdas till
och från objektet (time of flight, ToF). Blais [17] har sammanställt flera
tekniker för avståndssensorer och deras utveckling under tjugo år fram
till 2004. Ett ytterligare exempel, på en kommersiellt tillgänglig teknik
som bygger på time of flight, presenteras av Oggier et.al. [18]. Den
metoden använder en modulerad ljuskälla (här 20 MHz) och avståndet
beräknas sedan genom att mäta fasskillnaden mellan utsänt och mottaget ljus per pixel i en särskild CCD-sensor.
Andra kända tekniker för avståndsmätning genom utsändning och
mottagning av reflekterade signaler är radar (radiofrekvenser) och sonar
(ultraljud).

2.8

3D projektion
En tredimensionell scen beskrivs med sina tre rumsliga koordinater X, Y
och Z där X och Y är de horisontella och vertikala avstånden till scenens
origo. Koordinaten Z anger avståndet till origo i djupled. När en kamera
avbildar en scen rakt framifrån projiceras scenens koordinater till
kamerans bildskärmskoordinater u och v. Varje bildskärmskoordinat
har då avståndet d till sin punkt i scenen, se figur 2.9. Projektionen
handlar om trigonometri och optik. Om punkternas placeringar beskrivs
med homogena koordinater kan beräkningarna göras som en linjär
transformation med matrismultiplikationer.

Figur 2.9: 3D-projektion.

Zhang [9] beskriver hur kamerans parametrar (i engelsk litteratur:
intrinsic) kan beskrivas med en 3x3 matris K, se ekv. (2.8). Den kan
liknas vid den projektionsmatris som används i datorgrafik vid projicering av 3D-modeller till en 2D-bildskärm. Här beskriver den matrisen
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objektivets brännvidd, bildsensorns horisontella och vertikala skalning
(här: αu och α v), horisontell lutning (här: s) och kamerans relativa förskjutning i förhållande till scenen (här: u0 och v0).

#" u
%
K = %0
%$0

!

s
"v
0

u0 &
(
v0 (
1 ('

(2.8)

Avståndet mellan origo i kamerans koordinatsystem och scenens
koordinatsystem anges med en så kallad translantationsvektor. Det är
en 3x1-dimensionell avståndsvektor t, ekv. (2.9).

#"x&
% (
t =%"y(
%$"z ('

!

Ett sätt att avbilda samma scen men något från sidan kan vara att tänka
sig att kameran står still men att låta scenen rotera något. Även en sådan
rotation kan utföras med en matrismultiplikation. Matrisen som roterar
en scen har storleken 3x3. Rotationsmatrisen R i ekv. (2.10) tillsammans
med translantationsvektorn t bildar en så kallad yttre matris (i engelsk
litteratur: extrinsic) med storleken 3x4. Den fullständiga projektionsmatrisen P som Zitnick et.al. [1] använt för en kameras vy består av kombinationen av matrisen för kamerans parametrar och den yttre matrisen
som beskriver förhållandet till scenen, se ekv. (2.11).

"r11
$
R = $r21
$#r31

!

(2.9)

r12
r22
r32

#" u
%
0
P = K[R|t] = %
%0
%
$0

r13 %
'
r23 '
r33 '&

(2.10)
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Om projektionsmatrisen P är inverterbar (vilket den vanligen är
här fallet) går det att göra en projektion tillbaka från kamerans
skärmskoordinater till scenens tredimensionella koordinater.
förutsätter även att kamerans 2D-avbildning har kompletteras
djupdata för varje bildpunkt.
2.8.1

Perspektivtransformering med hjälp av tredimensionell projicering
Perspektivtransformering innebär att bildpunkterna från en vy projiceras till en annan vy. I engelsk litteratur brukar omformningar av bilder
benämnas med samlingsbegreppet warping. Om det finns djupdata för
varje punkt i bilden kan perspektivriktiga omformningar göras genom
en inledande tillbakaprojektion från den ursprungliga bilden till scenens
3D-koordinatsystem. Från 3D-koordinaterna går det sedan att göra en
ny projektion till valfri betraktningsvinkel. Ekvation (2.12) visar principen för tillbaka och framprojektionen för transformeringen av perspektivet. Djupvärdena d1 och d2 används som skalfaktorer vid övergången
från tre dimensioner till två.

"d2 u2 %
"d1u1%
'
$
$ '
$d2v 2 ' = P P (1$d1v1 '
$d2 ' 2 1 $d1 '
'
$
$ '
#1 &
#1 &

!

2.8.2

i det
bildDet
med

(2.12)

Mark [19] beskriver hur bilder kan transformeras samt sådant som
behöver bearbetas i bilderna efter transformeringen. Exempel på sådant
som måste hanteras är när flera punkter, men med olika färgvärden, har
projicerats till samma nya punkt i den nya vyn. Då kan t.ex. punkternas
avstånd till betraktaren utnyttjas för att välja bort skymda partier.
Punkter kan även projiceras helt utanför den nya bilden eller hamna
mellan den nya vyns bildskärmskoordinater. Det är delvis heltalsavrundningarna av punkterna till den nya vyns bildskärmskoordinater
som bestämmer sprickornas placeringar i bilderna, se avsnitt 2.5.1.
Spherical Linear intrerpolation (Slerp)
När en bilds koordinater finns översatta till en scens tredimensionella
koordinatsystem går det i princip att göra en projektion till en valfri ny
vy. Det som behövs är en projektionsmatris för projicering av scenen till
den nya vyn. I praktiken kommer bilderna att sakna fler pixlar ju längre
från den ursprungliga vyn den nya vyn befinner sig. Vid flygningar och
vid renderingar av mellanliggande vyer är det ofta mest intressant att
de nya vyerna placeras utmed en jämn linje mellan de yttre vyerna. Se
figur 2.10.
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Figur 2.10: Slerp.

För att konstruera projektionsmatriser för nya vyer utmed en sektor
mellan två vyers projektionsmatriser kan t.ex. metoden Spherical Linear
Interpolation (slerp) användas. Här återges den metod som Müller
et.al. [2] har använt.
Den mellanliggande projektionsmatrisens delmatriser beräknas då med
ekv. (2.13) där parametrarna i kamerans matris Kλ och scenens translantationsvektor tλ interpoleras linjärt. Den mellanliggande projektionsmatrisens tänkta position mellan view k och view n i figur 2.10 anges med λ
som är ett steglöst värde mellan noll och ett, se även avsnitt 2.4.2.
K " = (1# " )K k + "K n ,

(2.13)

t " = (1# ") t k + "t n ,
R" = slerp( Rk , Rn , " )

!

Den nya rotationsmatrisen Rλ beräknas med slerp enl. ekv. (2.14).
R" (i,1) = slerp( Rk (i,1), Rn (i,1), ")
=

sin((1# ")$ i Rk (i,1) + sin( "$ i ) Rn (i,1))
sin($ i )

,

(2.14)

with $ i = arccos( Rk (i,1) % Rn (i,1))

!

Ekvation (2.14) beskriver hur raderna i rotationsmatrisens första kolumnvektor R(i, 1) beräknas. Ekvationen upprepas på samma sätt för de
övriga två kolumnerna i matrisen.
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Medianfiltrering
Medianfiltrering är en olinjär filtreringsoperation. I bildbehandlingssammanhang används det bland annat för att släta ut mindre fel i bilder.
Medianfiltret är då bättre på att behålla konturer jämfört med linjära
filter för oskärpa. Utsignalen från filtret beräknas från medianen av
insignalerna under filtrets längd. Eftersom medianen beräknas genom
sortering bör komplexiteten begränsas av sorteringsalgoritmernas värsta
fall som aldrig kan bli bättre än O(n log n). Enligt Weiss [20] skulle ett
tvådimensionellt filter då ha ett värsta fall på som bäst O(r2 log r) per
pixel. Det betyder att ett filters exekveringstid skulle öka markant
snabbare än linjärt med dess storlek.
Genom att använda histogram vid filtreringen och genom att minska
antalet redundanta operationer har beroendet av filtrets längd kunnat
begränsas till O(r) dvs. linjärt beroende av filtret storlek. Perreault
et.al. [21] har presenterat en ytterligare förbättrad metod där beräkningen utförs i konstant tid O(1), med anda ord helt oberoende av filtrets
längd. De har även visat att deras filter endast tillför en mindre ökning
av dess konstanta tid jämfört mot en medianfiltreringsalgoritm med
O(log r) som Weiss [20] har utarbetat. Weiss algoritm är dock snabbare
än den Perreault et.al. föreslagit upp till filterlängden 40.

2.10

Färgformat
Kameror och digitala bildskärmar använder ofta de tre komplementfärgerna röd, grön och blå (RGB) för att registrera, respektive återge, det
synliga spektrumet av färger. Vid överföringar av tv-signaler brukar
färgerna i bildsignalen sedan kombineras till en huvudkomponent som
beskriver bildens gråskaleinformation (ljusheten eller luminansen, Y).
Den kompletteras sedan med två skillnadssignaler för den kompletterande färginformationen. Några exempel på format som använder sig
av den tekniken är YUV i TV-systemet PAL, YIQ som används i TVsystemet NTSC. YCbCr och Y R-Y B-Y är ytterligare format. Gaunt [22]
beskriver översiktligt anledningen och fördelarna med uppdelningen i
ljushet och färgkomponenter. Det ursprungliga motivet till uppdelningen har varit för att behålla bakåtkompatibiliteten med svartvit TVutrustning samt minska kravet på bandbredd för färg-TV. Nu används
det för prioriteringar i samband med komprimering av färgbilder för
video och stillbilder. Det bygger ögats större känslighet för skillnader i
ljushet (gråskalan) än skillnader i färger. Det utnyttjar även ögats större
känslighet för gröna nyanser än för röda och blå färger.
De exakta förhållandena mellan färgernas bidrag varierar något mellan
olika tillämpningar. I ekv 2.15 och 2.16 visas en sammanställning av den
rekommendation som ITU-R [23] anger för SDTV. Det är Jack [24] som
har utfört den tolkningen för omvandling från RGB till YCbCr samt
tillbaka från YCbCr till RGB. De tre färgerna representeras av varsitt
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åttabitars ord med marginaler för synkroniseringsinformation och mot
eventuella överslängar i filter där signalen passerar under överföringen.

!

!
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Objektiva kvalitetsmått
Peak Signal to Noice Ratio (PSNR) är ett vanligt mätvärde för jämförelse
av bilder. Det anger förhållandet mellan det maximalt möjliga värdet för
en pixel i kvadrat och medelvärdet av felet i bildens pixlar i kvadrat, se
ekv. (2.17). Ju högre värde desto bättre. Två identiska bilder har ett
oändligt PSNR värde. ITU-R [25] har rekommendationer för kvalitetsmätning vid överföring av video. De pekar bland annat på att t.ex. små
förskjutningar av bilderna i förhållande till varandra kan ge oproportionerligt stora felutslag på grund av att PSNR beräknas per pixel. PSNR
anges ofta i decibel.
PSNRdB = 10log10

255 2
MSE

(2.17)

N

1
2
MSE = # ( ai " bi )
N i=1

!

Ett annat mätvärde är Mean Structural SIMilarity (MSSIM) som har
utarbetats av Wang et.al. [26] Genom att bland annat vikta tre typer av
fel ska det kunna ge en bättre överensstämmelse till upplevda kvalitetsskillnader mellan bilder. De typer av fel som ligger till grund för MSSIM
är skillnader i bildernas ljushet, deras kontrastvärden samt strukturella
skillnader mellan bilderna. Även det mätvärdet är i första hand till för
att ange kvalitén för fotograferade stillbilder och för videoöverföring.
Värdet för MSSIM ligger mellan minus ett och plus ett, där två identiska
bilder ger värdet MSSIM = 1.
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Metod
Algoritmerna utvärderades efter kvalitén på de bilder de renderar samt
deras beräkningsmässiga krav på prestanda.
Utvärderingen utfördes genom att jämföra algoritmernas renderade
bilder med orenderade original. Bilderna jämfördes dels i sina helheter
och dels punktvis där algoritmernas delmetoder för korrigering av
valda renderingsfel jämfördes med varandra. Felen samt de delmetoder
i algoritmerna som hade bedömts korrigera dem visas i tabell 3.1.
Tabell 3.1: Jämförda feltyper.

Renderingsfel

Algoritm I

Algoritm II

1. Tomma sprickor

Medianfiltrering
över hela bilden.

Interpolerar endast
saknade pixlar.

2. Genomlysta sprickor

Medianfiltrering
över hela bilden.

Sök sprickor och
ersätt felaktiga pixlar.

3. Skuggfigurer

Utjämning av skarvar.

Nedprioritering av
bakgrundslager.

4. Onaturliga konturer Prioritering av
närmsta vy vid
transformering samt
utjämning av kanter
och medianfiltrering
av hela bilden.

Prioritering samt
blandning av förgrundslager tillsammans med medelvärdesfiltrering utmed
konturerna.

5. Saknade partier, hål

Horisontell fyllning
med konstant värde
från bakgrunden.

Linjär interpolering i
den renderade
bilden. Utnyttjar inte
djupvärdet.

Flera av algoritmernas metoder överlappar varandra. Medianfiltreringen i algoritm I löser t.ex. ett antal fel som algoritm II behöver flera steg
för att lösa. Därför grupperades metoderna i två huvudgrupper när
renderingarna utfördes för jämförelse av algoritmerna. I den ena gruppen ingick algoritmernas alla steg och i den andra gruppen ingick
endast de steg som bedömts hantera sprickor.
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Objektiva kvalitetsmått
För att kunna använda de objektiva kvalitetsmåtten PSNR och MSSIM
måste det finnas orenderade originalbilder att jämföra med. Därför
användes tre bilder i taget från bildserierna. De två yttre bilderna
renderades sedan till den gemensamma mellanliggande bilden som de
även jämfördes med. I just den punkten mitt emellan två ursprungliga
bilder innehåller algoritm I ingen ledtråd för vilken av bildernas vyer
som ska prioriteras. Därför har algoritm I renderats i dubbla uppsättningar, dels en uppsättning med prioritet för vy 1 och dels en uppsättning med prioritet för vy 2.
Bilderna har jämförts i färgskalan YCbCr där tyngdpunkten vid utvärderingen sedan legat på jämförelsen av bildernas Y-kanaler, se avsnitt
2.10. Omvandlingen mellan RGB och YCbCr utfördes enligt ekv. 2.15
och 2.16.
I varje bild som renderades räknades antalet saknade pixlar som återstod och måste täckas med algoritmernas tekniker för bildrestaurering.
Algoritmernas konstruktioner gjorde det svårt att inkludera även
avrundningssprickorna i bildernas saknade pixlar. Det har ändå bedömts ge ett visst mått på hur stora delar av bilderna som saknas helt
och då behövt ersättas med uppskattade eller gissade värden.
Som ett komplement till de kvantitativa mätvärdena PSNR och MSSIM
mättes även absolutbeloppet av felet per pixel i några representativa
bilder. Det felet presenteras som en gråskalekodad bild.
Vid mätningar av renderade delresultat (undersökningen av sprickfyllnaden, se avsnitt 3.4), beräknades PSNR och MSSIM efter att kvarvarande hål i bilderna hade fyllts med ett konstant och relativt neutralt
färgvärde. Det färgvärdet beräknades då genom medianen av färgerna i
den renderade bilden. Här hade det bästa varit om det gått att utesluta
de saknade partierna från mätvärdena. Tiden har inte räckt till för att
anpassa mätmetoden MSSIM för det. Här är två andra alternativ, och
anledningarna till att de inte valdes. Ett av alternativen hade varit att
låta de tomma partierna i bilderna förbli tomma. Om partierna hade
lämnats tomma hade de kunnat ge upphov till väldigt kraftiga fel som
riskerade maskera andra trender i bilderna. Det andra alternativt hade
varit att ersätta de saknade partierna med originalbildens pixlar. Det
skulle ha introducerat ett felaktigt samband där, större antal saknade
partier hade medfört bättre mätvärden.

3.2

Bildexempel
Utvalda delar av bilderna används för att illustrera utmärkande renderingsresultat.
Utöver kompletterande exempelbilder till de objektiva mätvärdena har
även tätare serier av mellanliggande bilder renderas. Dessa kan endast
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presenteras visuellt eftersom det är helt nya vyer som inte har några
originalbilder de kan jämföras med.

3.3

Använda bildserier
Bilderna som jämförs har renderats från ett begränsat urval av bilderna i
balett och breakscenerna [1][7].
Vid beräkningen av de objektiva mätvärdena har varje mellanliggande
vy i balettscenen och breakscenens frame f000 renderats, totalt sex bilder
per scen. I balettscenens frame f012 och breakscenens frame f088 har
varannan vy renderats (vy 1, 3 samt 5).
Storleken av bilderna har varit 1024 x 768 bildpunkter, dvs. totalt
786 432 stycken bildpunkter i varje bild. Varje bildpunkt har varit
uppbyggd av fyra stycken åtta bitars heltal. Tre byte har använts för
färginformationen och en byte till djupdatan. Praktiskt har bilderna
varit lagrade som två stycken okomprimerade bilder där den ena har
innehållit bildens färger och den andra bildens djupvärden.

3.3.1

Konsekventa fel i bildserierna
Bildserierna som har använts har visat sig innehålla ett systematiskt fel i
området närmast bildernas kanter. I bildernas djupdata finns en två
punkter bred ram som är uppenbart felaktig. Den yttre delen av ramen
har ett djupvärde som placerar punkterna orimligt långt bort i bakgrunden och den inre delen av ramen placerar punkterna orimligt nära
betraktaren. I vissa av bildernas färgdata tycks även en en punkter bred
kolumn från bildernas högra sida ha flyttats till bildens vänstra sida.
Bildserierna har renderats med dessa fel kvar i bilderna. Varje bildserie
kompletterades sedan med en referensbild som renderades där punkterna från den yttre ramen har tagits bort.
Bilderna från kamerorna har även haft variationer i deras skärpa. Det
har inte vägts in vid jämförelsen av bildernas objektiva resultat.

3.4

Tomma och fyllda sprickor.
En av huvudskillnaderna mellan algoritmerna är hur de behandlar
sprickor från transformeringen (renderingsfel ett och två i tabell 3.1).
Det jämfördes separat där en uppsättning bilder renderades med
medianfiltrering enligt algoritm I. Den andra uppsättningen bilder
renderades med de metoder som algoritm II använder där främst
pixlarna i sprickorna ersätts med interpolerade värden.
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För att isolera algoritmernas behandling av sprickorna utfördes perspektivtransformeringarna och ersättning av saknade pixlar i de större
hålen på ett gemensamt sätt vid renderingarna av de båda uppsättningarna av bilderna enligt punkt 1-2 nedan.
1. Perspektivtransformering enligt algoritm II där bakgrundslager
prioriteras ner.
2. Hålfyllnad med ett konstant medianvärde vid mätning av MSSIM och
PSNR, se avsnitt 3.1.

3.5

Hela algoritmerna inklusive hålfyllnad.
Renderingsfel tre till fem i tabell 3.1 jämfördes i samband med att de två
algoritmerna utfördes i sina helheter. Resultaten presenteras dels genom
mätvärden och dels med exempelbilder.

3.6

Algoritmernas prestandakrav
Algoritmernas krav på beräkningskapacitet analyserades översiktligt
genom en sammanställning av renderingstiderna för deras huvudsakliga delmoment.
Den prestanda som algoritmerna behöver har jämförts genom att mäta
den tid de använder för renderingar av samma uppsättningar av bilder.
Totalt renderades 24 bilder (sex från varje frame från balett och breakscenerna) för vardera algoritmen för tidmätningen. Renderingarna
utfördes med den programkod som implementerats för Matlab R2007a.
Testerna genomfördes på en MacBook Pro med en Intel Core Duo
processor på 2 GHz. Matlab var inställd för att använda endast en av
processorns kärnor.
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Konstruktion
I avsnitt 4.1 – 4.5 beskrivs de huvudsakliga anpassningarna av algoritmen till det urval av bilder som funnits tillgängliga samt till den aktuella programmeringsmiljön (Matlab).
Müller et. al. [2] har angivit flera gränsvärden som de har använt vid
sina praktiska tester av sin föreslagna renderingsalgoritm. De gränsvärdena är nära knutna till de implementationer av filteralgoritmer (främst
Canny edge detector) som de har använt. Sådana gränsvärden kan
behöva anpassas till andra implementationer av filter och i andra
programmeringsmiljöer. Müller et. al. [2] påpekar även att deras algoritm kan behöva anpassas när eller om nya bilder av scener blir tillgängliga.
För att möta kravet på anpassningar och intrimningar av algoritmen har
konstruktionsarbetet och utvecklingen utförts iterativt i några steg. I det
första steget implementerades renderingsalgoritmen med de tolkade
gränsvärdena. Resultatet utvärderades och algoritmen trimmades sedan
vidare där det mest framträdande felet åtgärdades i varje steg.

4.1

Lokalisering av konturer och blandning av lager
De lager som algoritmen senare kommer att behandla, med olika
prioritet, är de områden i bilderna som befinner sig närmast förgrundsobjektens konturer.
Ju längre framför bakgrunden som ett objekt befinner sig desto större är
skillnaden i djupdatan i kanten till förgrundsobjektet. Det gör att
konturerna kan hittas med algoritmer för kantdetektering. I stället för
att implementera en egen kantdetektor används den version av Canny
edge detector som redan finns i Matlab. Det gränsvärde (här: 110) som
Müller et.al. [2] har föreslagit måste då anpassas till Matlabs implementation som använder sig av ett gränsvärde mellan 0 och 1. Genom att
tolka det använda gränsvärdet 110 som värdet på förstaderivatan, där
den maximala ökningshastigheten i bilderna är begränsad till 255, görs
normaliseringen genom kvoten 110/255 = 0.43. Standardavvikelsen för
Gaussfiltret sätts till 1.
Det visade sig att det beräknade gränsvärdet fungerar i de bilder där
avståndet är stort mellan förgrundsobjektet och bakgrunden i break- och
balettscenerna. När några fler bilder från breakscenen hade undersöks
framgick det att även de förgrundsobjekt som befinner sig betydligt
närmare bakgrunden behöver kunna urskiljas. Figur 4.1 visar ett exempel där den ursprungliga högre tröskeln har använts och konturerna
endast har markerats runt ett fåtal förgrundsobjekt. Pilarna i figur 4.1b
och c markerar de oönskade skuggfigurerna intill två av de oupptäckta
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förgrundsobjekten som det har resulterat i. Gränsvärdet för kantdetekteringen justerades därför ner till 0.05 för att öka känsligheten, se
resultatet i figur 4.2.

a)
b)
c)
Figur 4.1: Canny tröskel 0,43 (breakscen f000 view1 renderad från view0 och 2).

a)
b)
c)
Figur 4.2: Canny tröskel 0,05 (breakscen f000 view1 renderad från view0 och 2).

4.1.1

Anpassad blandning av lager
Den nya högre känsligheten i kantdetekteringen innebär att konturer
kan komma att markeras även inom ett förgrundsobjekt. Det gör att
områden inom ett och samma förgrundsobjekt kan bli uppdelade i en
förgrund och en bakgrund. I exemplet i figur 4.3a har huvudets kontur
markerats över den bakomliggande armen. Vid projiceringar där
förgrundsobjektet sedan har hamnat framför ett säkert huvudlager
kommer förgrundsobjektets bakgrundslager att prioriteras ner till
förmån för huvudlagret. Resultatet blir felaktiga genomlysningar där
huvudlagret (här väggen) lyser igenom delar av förgrundsobjektet
(handen), se figur 4.3b.
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a)
b)
c)
Figur 4.3: Genomlysning pga. felaktig nedprioritering av bakgrundslagret (balettscen f000 view6 renderad från view5 och 7).

Algoritmen måste alltså kunna urskilja de bakgrundslager som ligger
inom ett förgrundsobjekt och som då ska ges företräde framför objekt i
bakgrunden. För att försöka uppnå det modifierades algoritmen genom
att införa gränsvärdet gamma (här gamma: " =2). Nedprioriteringen av
de osäkra bakgrundslagren kan då begränsas genom att urvalskriterierna i ekv. (2.4) kompletterats och ersatts med ekv. (4.1). Resultatet visas i
figur 4.3c.
!
& lFM" , if zFM" exists, zB" not exist,
(
(4.1)
l" = ' lFM" , if zFM" exists, z B" exists, zB" # zFM" $ % ,
(l ,
if zFM" does not exist or zB" < zFM" $ %
) B"

!

!4.1.2

Den resulterande punktens färg samt djupvärde anges med l" i
ekv. (4.1). lFM" är punktens motsvarande värden i det kombinerade
förgrunds och huvudlagret. lB" är punktens värden i bakgrundslagret.
zFM" och zB" anger djupvärdet för punkten i det kombinerade förgrunds
!
och huvudlagret respektive dess djupvärde i bakgrundslagret.
!
!
Uppdelning
i
lager
!
Här beskrivs hur konturerna i bilderna används för att dela upp bilderna i lager. De tre lagren är förgrundskontur, bakgrundskontur och
huvudlager.
När konturerna har hittats i bilderna med kantdetekteringen kan
området i närheten av konturerna fördelas till bildens förgrundslager
respektive bakgrundslager, se figur 4.5. Det är punkternas djupvärden
tillsammans med ett tröskelvärde som avgör vilket lager punkten hör
till. De delar av bilden som inte hör till något av lagren för förgrundskonturer eller bakgrundskonturer läggs i det säkra huvudlagret.
Då konturerna kan befinna sig på olika nivåer i bilderna räcker det inte
att använda ett fast gränsvärde för alla bilder eller ens samma gränsvärde inom en hel bild. Gränsvärdet behöver anpassas till varje punkt i
konturens placering i djupled. Här görs det med stickprov genom att
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sampla fyra djupvärden (z1-z4) från en tänkt cirkel som omger punkten
i konturen (här med radien r = 5), se figur 4.4. Förgrunden identifieras
som den minsta av de samplade djupvärdena (närmast betraktaren).
Gränsvärdet sätts sedan till ett fast antal steg bakom den hittade förgrunden (här FG_MaskMargin = 2) .

Pixlarnas djupvärden
(z1 – z4) utmed kanten
i bilden

Figur 4.4: Sampling av djupvärden.

Diametern av den tänkta cirkeln avgränsar det område omkring varje
punkt i kanten som sedan ska fördelas till förgrundslagret respektive
bakgrundslagret. I programkoden har det förenklats till att låta varje
punkt utmed konturerna svepas i fyra riktningar, vertikalt och horisontellt samt diagonalt från övre vänstra till nedre högra och från nedre
vänstra till övre högra punkten i cirkeln. Resultatet blir en lagermask, se
figur 4.5, för varje vy som sedan används vid fördelning av bildens
punkter till respektive lager i samband med perspektivtransformeringen.

Figur 4.5: Lagermask. Röd = huvudlager,
Grön = förgrundskontur,
Blå = bakgrundskontur.
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Interpolering av sprickor
I den ursprungliga algoritmen föreslår Müller et.al. [2] att sprickorna
som uppstår i samband med perspektivtransformeringen täcks först i
slutet av renderingen när alla lager och vyer har lagts ihop till en
gemensam vy. Stora delar av de tomma sprickorna fylls då av punkter
från den andra vyn. I de bildserier som har jämförts i det här arbetet
skiljer sig exponeringen mellan vyernas så pass mycket att sådana
ifyllda sprickor fortfarande framträder tydligt, se figur 2.6. Algoritmen
kompletteras därför med ett extra steg för interpolering av färgvärden
till sprickorna i vyerna. Det extra steget beskrivs i avsnitt 4.2.1. Algoritmens ursprungliga steg, som fortfarande utförs, beskrivs i avsnitt 4.2.2.

4.2.1

Tomma sprickor
I det här extra steget fylls sprickorna med interpolerade färg och djupvärden innan lagren från de två vyerna kombineras med varandra. De
tomma sprickorna hittas genom att deras djupvärden är noll. Deras nya
värden beräknas genom medianen av de intilliggande punkterna.

4.2.2

Genomlysta sprickor
De genomlysta sprickor som hittas med ekv. (2.5 och 2.6) korrigeras
först efter sammanslagningen till en gemensam vy. Efter några bildserier justerades gränsvärdet ner från det föreslagna 40 till 10. De hittade
sprickorna interpoleras och ersätts sedan, på samma sätt som de tomma
sprickorna, genom en beräkning av medianen av de intilliggande
punkterna.

4.3

Ifyllnad av hål
Grundtanken i hålfyllnaden som Müller et.al. [2] har föreslagit går ut på
att ett hål uppstår i bakgrunden där ett förgrundsobjekt har flyttats i
sidled. Hålen fylls sedan horisontellt med ett konstant färgvärde med en
nyans från bakgrunden.
De tre typer av sådana hål som har identifierats och implementerats i
programmet beskrivs nedan. Efter rendering av några bilder visade det
sig att den horisontella fyllningen gav ett markant randigt resultat.
Programmet kompletterades därför med en medelvärdesfiltrering av de
interpolerade partierna för att jämna ut randigheten. Storleken av filtret
har varit 5 x 5 pixlar och påverkar endast de interpolerade delarna av
bilderna och lämnar övriga delar opåverkade.

4.3.1

Hål av typ ett
I den första typen av hål hör området vid dess ena sida till bakgrunden
och området vid den andra sidan hör till ett förgrundsobjekt.
Här har punkterna skilda djupvärden på varje sida närmast det tomma
partiet. Håltypen identifieras genom att använda ett gränsvärde för
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djupvärdet (här: bgMinDiff = 15). När skillnaden är större än gränsvärdet används färgvärdena från de punkter intill den sida av hålet som
befinner sig närmast bakgrunden för att fylla det tomma partiet. Det
antal punkter som ska ingå vid beräkningen av färgvärdet anges med en
konstant (här: sampleWidth = 4).
En snarlik typ av hål är när den ena sidan av hålet går ända ut till
kanten av bilden. I det fallet görs valet att punkterna intill den andra
sidan som ligger längre in i bilden hör till bakgrunden och då används
för ifyllning av det tomma partiet.
4.3.2

Hål av typ två
Hål av typ två uppstår t.ex. när ett förgrundsobjekt har flyttats tillräckligt långt i sidled så att endast ett helt tomt parti finns kvar i bakgrunden. Det fylls med ett konstant färgvärde som interpolerats från medianvärdet av punkterna intill båda sidorna av hålet.
Om djupvärdena på båda sidor av ett tomt parti skiljer sig med mindre
än gränsvärdet (här: bgMinDiff =15) anses de höra till samma objekt.
För att sedan avgöra om det tomma partiet befinner sig i bakgrunden
används ett fast gränsvärde. Gränsvärdet beräknas per bildserie utifrån
bildernas minsta och största djupvärden, MinZ och MaxZ i ekv. (2.1).
Gränsen för bakgrunden beräknas med ekv. (4.2) där bgLevel = 3 har
fungerat för alla de bilder som har renderats från både balettscenen och
breakscenen.
(4.2)

zbg = MinZ + ( MaxZ " MinZ ) /bgLevel

!

4.3.3

Till den här typen av hål räknas även mindre hål (här upp till 3 punkter
breda) oavsett om hålet befinner sig i förgrunden eller i bakgrunden.
Kravet är fortfarande att skillnaden i djupvärdet mellan hålets kanter är
mindre än gränsvärdet bgMinDiff.
Hål typ tre
Om djupvärdena på båda sidor av ett hål skiljer sig med mindre än
gränsvärdet bgMinDiff på samma sätt som för hål av typ två men
samtidigt befinner sig närmare betraktaren, än gränsen för bakgrunden
zbg i ekv. (4.2), antas de höra till ett förgrundsobjekt.
Även ett sådant hål ska fyllas med bakgrundens färg. Eftersom båda
sidor av det tomma partiet hör till ett förgrundsobjekt kan ingen av de
omkringliggande punkterna användas för att interpolera fram en trolig
bakgrundsfärg. I stället fylls hålet med ett gissat färgvärde genom att
beräkna medianen av färgerna i hela bilden.
En liknande typ av hål är de som går mellan bildens ytterkanter. När det
saknas punkter utmed en hel horisontell linje i en bild fylls även den
med samma gissade medianvärde.
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Lågpassfiltrering av konturer
I det sista steget i algoritmen jämnas förgrundsobjektens nya konturer
till genom lågpassfiltrering. Det minskar deras trappstegsform på grund
av heltalsavrundningarna i projiceringen.
För att lokalisera de nya konturerna används Canny edge detector på
nytt fast på den renderade bildens djupdata. Samma gränsvärde som
tidigare (här: 0.05) har fungerat i alla de renderade bilderna. Varje
punkts nya värde utmed konturerna beräknas som medelvärdet av
punkterna i en 3x3 punkters kvadrat runt punkten i konturen.

4.5

Anpassning av slerp
Slerp har implementerats för att kunna utvärdera renderingsalgoritmerna med fler mellanliggande vyer än de fasta vyer som ges av de använda kamerornas projektionsmatriser. Efter renderingar av några
bilder från balett och breakscenerna visade det sig att den kurva som
interpoleras med slerp enligt ekv. 2.13 och 2.14 inte följer kamerornas
fysiska placeringar. Vid flygningar mellan t.ex. kamera noll och sju kan
de mellanliggande kamerornas bidrag inte alls täcka delar av de interpolerade vyerna utan lämnar stora delar av bilderna tomma. Felet har
bedömts bero på att de yttre kamerorna har varit riktade relativt kraftigt
inåt scenen. Det kompenseras genom att dela vinkeln αi med en skalfaktor (här: slerp_scaler=3), se schematisk skiss i figur 4.6.

Felaktig slerp-kurva
αi /slerp_scaler

Korrigerad slerp
αi

Figur 4.6: Anpassning av slerp.
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Resultat
I avsnitt 5.1 – 5.4 presenteras en sammanställning av de objektiva
mätvärdena samt valda bildexempel från de renderade bilderna. Här
presenteras endast balettscenens mätvärden. Breakscenens motsvarande
mätvärden finns sammanställda i diagramform i bilaga A.

5.1

Objektiva mätvärden
Mätvärdena för PSNR håller sig mellan 30,68 – 35,23 dB för de renderade bilderna i balettscenen och mellan 32,23 – 35,12 dB för breakscenen.
Mätvärdena för MSSIM ligger i intervallet 0,905 – 0,932 för balettscenen
och 0,882 – 0,914 för breakscenen.
Fördelningarna av bildernas mätvärden där algoritmerna har utförts i
sina helheter presenteras i avsnitt 5.1.1. Mätvärdenas fördelningar där
endast algoritmernas behandling av sprickor jämförs presenteras i
avsnitt 5.1.2.

5.1.1

Hela algoritmerna
Diagram 5.1 och 5.2 visar PSNR respektive MSSIM för de renderade
mellanliggande bilderna från frame f000 och f012 i balettscenen. Båda
diagrammen har antalet saknade punkter i bilderna på sina x-axlar.
Varje punkt i diagrammen representerar en renderad bild. I punkterna
för algoritm I ingår båda uppsättningarna bilder som har renderats med
prioritet för den ena respektive den andra ingående bilden (prio1 eller
prio2).
De heldragna och streckade linjerna i diagrammen är inpassade med
linjär regression.
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Diagram 5.1: PSNR relativt antal saknade pixlar, renderade med hela algoritmerna
(Balettscenen frame f000 och f012, Kanal Y).

Diagram 5.2: MSSIM relativt antal saknade pixlar, renderade med hela algoritmerna
(Balettscenen frame f000 och f012, Kanal Y).
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Jämförelse av algoritmernas behandling av sprickor
Diagram 5.3 och 5.4 presenterar en sammanställning av mätresultaten
vid rendering av mellanliggande bilder där endast delstegen för behandlingen av sprickor har skiljt mellan algoritmerna.
Diagram 5.3: PSNR relativt antal saknade pixlar för jämförelse av algoritmernas
sprickfyllning (Balettscenen frame f000 och f012, Kanal Y).

Diagram 5.4: MSSIM relativt antal saknade pixlar för jämförelse av algoritmernas
sprickfyllning (Balettscenen frame f000 och f012, Kanal Y).
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Punkterna alg. I ref. och alg. II ref. i diagrammen 5.3 och 5.4 är referensbilder. Referensbilderna har renderats från bilder där den yttre ramen,
som innehåller felaktiga djupvärden, har varit borttagen.
Referenspunkterna har ringats in tillsammans med punkterna från deras
motsvarande vyer som renderats från okorrigerade bilder.

5.2

Felens placering i bilderna
Figur 5.5 visar hur absolutbeloppen av felen har fördelat sig i bilderna.
Små fel markeras med ljusa partier och större fel är markerade med
mörkare partier. Observera att skalan är överdriven för att tydligare
markera de partier som innehåller fel. Alla bilderna har använt samma
skala.

a) Algoritm I prio 1,

b) Algoritm I prio 2,

c) Algoritm II,

d) Skala, absolutbeloppet av felet,

Figur 5.5: Felens placering i bilderna (balettscenen frame f000 bild 1, renderad från
bild 0 och 2).

I tabell 5.1 visas en sammanställning av bildernas mätvärden. Maximalt
fel och medianen har beräknats från absolutbeloppen av felen i varje
pixel.
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Tabell 5.1: Mätvärden för de renderade bilderna i figur 5.5.

5.3

PSNR [dB]

MSSIM

Max fel

Median

Saknade pixlar
[antal]

Algoritm I prio 1

30,6

0,908

57,4

3,0

11 775

Algoritm I prio 2

31,7

0,910

58,7

1,8

11 775

Algoritm II

32,1

0,907

56,7

2,3

11 389

Bildexempel
Här presenteras utvalda exempel på fel i bilder som har renderats av de
båda algoritmerna. Felen i bilderna har numrerats från ett till fem enligt
tabell 3.1. Numreringen återges i korthet här: 1 – tomma sprickor, 2 –
genomlysta sprickor, 3 – skuggfigurer, 4 - onaturliga konturer, 5 –
saknade partier, hål. De ytterligare fel som visat sig under renderingen
av bilderna har numrerats från nummer sex och uppåt.
Figurerna 5.6, 5.7 och 5.8 visar exempel på hur algoritmerna hanterar
sprickor, hål, hålkanter samt nya förgrundskonturer. Originalbilden
från kameran som de renderade vyerna jämförs med visas i Figur 5.6a.
Figur 5.6b visar hur bilderna från vy 5 och 7 har transformerats till vy 6
men utan någon behandling av fel.
Figur 5.7a och b visar de två algoritmernas renderade bilder. Felet som
betecknats med nummer sex i figurerna 5.6 och 5.7 markerar ena handens tumme som har projicerats till fel plats.

3

1

2
5

a) Originalbild kamera vy6,

6

b) Obehandlad renderad vy (Algoritm I),

Figur 5.6: Utsnitt från originalbild respektive renderad bild med obehandlade fel
(Balettscen f000 vy 6 mellan bild 5 och 7).
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3

6

5

a) Algoritm I,

6

5

b) Algoritm II,

Figur 5.7: Utsnitt från renderade bilder (Balettscen f000 vy 6 mellan bild 5 och 7).

3
5

5
4

a) Algoritm I,

4

b) Algoritm II,

Figur 5.8: Utsnitt från renderad bild (Balettscen f000 vy λ=0.8 mellan bild 5 och 7).

Figur 5.9a och b visar exempel på algoritmernas hantering av felaktiga
djupvärden i förgrundskanter (fel nr: 7) samt ett större parti (den grå
tröjan, fel nr: 6) där djupvärdena har fått den att flytta sig i sidled. Felet
som betecknats med nummer sju är det ljusa strecket som felaktigt har
lagt sig över förgrundsfigurens mörkare kläder i den bild som renderats
med algoritm II.
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6

7
a) Algoritm I,

b) Algoritm II,

Figur 5.9: Utsnitt från renderade bilder (Breakscenen f088 vy λ=0.9 mellan bild 0
och 2).

Figur 5.10a och b visar hur ett helt tomt hål i bakgrunden har fyllts av de
två algoritmerna. Det är personens arm som har orsakat det hålet när
den transformerats i sidled.
3 och 5

a) Algoritm I,

3 och 5

b) Algoritm II,

Figur 5.10: Utsnitt från renderade bilder (balettscenen f000 vy λ=0.5 mellan bild 0
och 2).
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Tidsåtgången
I tabell 5.2 presenteras en sammanställning av de uppmätta tiderna vid
renderingen av testserierna. Tiderna anges i sekunder och gränserna har
beräknats med två gånger standardavvikelsen (2σ). Det motsvarar 95 %
säkerhet vid ett normalfördelat urval. Observera de stora variationerna
för hålfyllnaden i algoritm I.

Tabell 5.2: Tidsåtgång i sekunder vid rendering av en mellanliggande vy.
Algoritm I

Algoritm II

Medel

Max

Medel

Max

Masker (uppdelning i lager)

-

-

6,08 ±6%

6,8

Transformering (två vyer)

34,34 ±3%

34,8

35,75 ±3%

37,8

Sprickor 1 (innan blandning)

4,03 ±8%

4,45

12,80 ±4%

13,9

Blandning av vyer

12,14 ±13%

12,6

37,42 ±3%

38,4

Sprickor 2 (efter blandning)

-

-

4,97 ±4%

5,14

Hålfyllnad

2,60 ±170%

7,67

2,25 ±8%

2,6

Utslätning

20,79 ±25%

27,7

-

-

Konturer

-

-

2,75 ±3%

2,8

Totalt [sekunder]:

73,9 ±9%

81,0

101,9 ±2%

105,1
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Analys
Analysen är indelad i de tre punkterna P1 – P3 som var de konkreta och
verifierbara målen för undersökningen i avsnitt 1.4. De objektiva kvalitetsmåtten (P2) analyseras avsnitt 6.1 – 6.2 och de visuella resultaten (P3)
kommenteras i avsnitt 6.3. I avsnitt 6.4 diskuteras de uppmätta renderingstiderna för de implementerade algoritmerna (P1).

6.1

P2: Objektiva mätresultat
De objektiva mätvärdenas fördelningar ser ut att antyda några mönster
för de renderade bilderna. Algoritm I visar sig bland annat vara starkt
beroende av sitt val av den vy som prioriteras. I vissa av bilderna skiljer
sig värdet för PSNR med upp till två decibel beroende på vilken av
vyerna som har prioriterats vid renderingen. Algoritm II blandar i stället
vyernas punkter på ett sätt som gör att dess PSNR värden blir generellt
jämnare och högre. Algoritm II har genomgående 0,5 - 1 dB bättre PSNR
utom i några få fall där en av de prioriterade vyerna i algoritm I har gett
något bättre värden.
Vid jämförelse med mätvärdet MSSIM är det i stället algoritm I som får
konsekvent bättre resultat än algoritm II. En tänkbar anledning till det
är den metodens medianfiltrering av hela bilderna. Medianfiltreringen
skärper t.ex. de större objektens konturer i bilderna. Kanske MSSIM
belönar det genom dess jämförelse av strukturella likheter i bilderna?
Medianfiltreringen slätar även ut mindre fel (och detaljer) i bilderna. De
utslätade detaljerna visar sig tydligt i diagram 5.3 och 5.4 där algoritm I
bara påverkas marginellt av ränderna som orsakats av den felaktiga
djupdatan i ytterkanterna av bilderna. Algoritm II får däremot förbättrade värden för både PSNR och MSSIM när de uppenbara felen i
bildernas kanter har tagits bort.
Båda algoritmerna ser ut att vara beroende av antalet saknade punkter
(storleken av hålen) i de renderade bilderna. Det verkar vara ett rimligt
samband att värdena för PSNR och MSSIM blir sämre ju fler pixlar som
måste interpoleras (gissas). Sambandet är större i den ljusa balettscenen
än i den mörkare breakscenen, se diagram 5.1 - 5.4 samt diagram A.1 A.4 i bilaga A. En av anledningarna till breakscenens mer spridda
mätvärden i diagrammen kan vara den scenens större partier med
felaktiga djupvärden. De felaktiga djupvärdena gör att hela partier i de
renderade bilderna flyttar sig felaktigt i sidled vid perspektivtransformeringen. Ett exempel på felaktiga partier är den grå tröjan hos personen näst längst till höger i scenen, se figur 5.9a och b.
Breakscenen har ett extremvärde i diagram A.2. Det är vy fem som har
renderats där det saknas ett större parti av cirka 20 000 punkter i bildens
överkant. Här har båda algoritmerna fått höga värden trots många
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interpolerade punkter. En tolkning kan vara att den scenen har en
fördelning av nyanser som gör att båda algoritmernas metoder för
hålfyllnad lyckas bra. Det är kamerornas placeringar som orsakat det
stora partiet saknade punkter i just den bilden. Den mellanliggande
referenskameran har varit något förskjuten i höjdled jämfört med
kamerorna på sidorna som använts för renderingen av den mellanliggande vyn.

6.2

P2: Felens placering i bilderna
Båda algoritmernas bilder visar uppmätta fel i konturerna runt förgrundsobjekten, se felens placering i figur 5.5. Här är felen störst runt
den högra personen närmast betraktaren i balettscenen.
Algoritm II ser även ut att ha ett något större fel i överkanten än algoritm I i figur 5.5. Det är ett tomt område som har fyllts med interpolerade färgvärden där algoritm I har lyckas bättre i den bilden.
Det lutande strecket till vänster i figur 5.5c kommer från kanten, i en av
bilderna, som har projicerats till fel plats på grund av sin ram med
felaktiga djupvärden. I figur 5.5a och b har det strecket försvunnit helt i
samband med medianfiltreringen av hela bilden i algoritm I. Det kan
möjligen ge en fingervisning av den skillnad som finns i algoritmernas
behandling av detaljer. Algoritm I slätar i så fall ut avvikande färgvärden som algoritm II låter vara kvar i bilderna.
I figur 5.5 ser det även ut som algoritm II har en jämnare föredelning av
felen än de bilder som har renderats med algoritm I. Både i figur 5.5a
och 5.5b som har renderats med algoritm I prio 1 respektive prio 2
märks övergångarna mellan vyernas bidrag tydligt. Det jämnare utspridda felet i Algoritm II tycks maskera de övergångarna i bilderna.

6.3

P3: Kommentarer till exempelbilderna
I avsnitt 6.3.1 – 6.3.5 kommenteras de fel som har noterats i samband
med renderingen av bildserierna. Felen är numrerade enligt tabell 3.1 i
metodavsnittet och avsnitt 5.3 i resultatavsnittet.

6.3.1

Sprickor på grund av heltalsavrundningar
Båda algoritmerna ser ut att lyckas dölja avrundningssprickorna i de
renderade bilderna, se fel 1 och 2 i figur 5.6b. Den medianfiltrering som
algoritm I använder för att fylla igen sprickorna medför dock att hela
bilderna tappar markant i skärpa. Se figur 5.6a och 5.7a och b.

6.3.2

Skuggfigurer och onaturliga konturer
Båda algoritmerna lyckas även ta bort mycket av skuggfigurerna runt
hålen, se fel 3 i figur 5.6 - 5.8. Algoritm II lyckas i stort sett helt i de
partier där själva hålet kan fyllas med punkter från den andra vyn.

39

Bildbaserad rendering - Implementation
och jämförelse av två algoritmer
Peter Härdling

6 Analys
2010-11-21

Algoritm I lyckas något sämre, t.ex. går skuggfiguren fortfarande att ana
i figur 5.7a. Det beror antagligen på skillnader i exponering mellan
vyerna i den bilden. I figur 5.8a, som även den har renderats av algoritm I, finns något mer kvar av skuggfiguren, möjligen på grund av att
kanten av felaktiga punkter (de yttre delarna av personens hår) har varit
bredare där.
Algoritm II har lyckats sämre då skuggfigurerna från det osäkra bakgrundslagret gränsar till ett helt tomt parti. Felen i bakgrundslagret blir
då kvar i kanten och de felaktiga pixlarna riskerar sedan att användas
vid ifyllnaden av hålet. Se figur 5.10 a och b samt avsnitt 6.3.3 nedan.
I figur 5.8a och b går det även att se hur algoritm II har lyckats bättre
med att jämna till den taggiga konturen runt förgrundsobjektet (ryggen,
markerad med fel nummer 4).
6.3.3

Skärpan i bilderna
Den obehandlade bilden i figur 5.6b tycks ha högre skärpa än både
kamerans bild i figur 5.6a och de båda algoritmernas renderade resultat
i figur 5.7a och b. En trolig anledning till den högre skärpan är den
prioritering som algoritm I gör där varje bildpunkt kommer från antingen den ena eller den andra av de ursprungliga bilderna. Skärpan förvinner sedan i det slutliga resultatet i figur 5.7a på grund av de övriga
stegen i algoritm I. Algoritm II blandar bidragen där punkter från de två
bilderna har perspektivtransformerats till samma koordinater och där
även deras placeringar i djupled sammanfaller inom den marginal som
anges av gränsvärdet ε i ekv. (2.2). Ett större ε innebär att punkter som
ska skymma varandra riskerar att blandas felaktigt till en gemensam
punkt. Skärpan i bilderna påverkas även om någon av de ursprungliga
bildernas har lägre kvalité eller om de båda bildernas bidrag missar
varandra något efter perspektivtransformeringen, se figur 5.7b.

6.3.4

Tomma hål
När det gäller interpolering av större partier av saknade pixlar har
Algoritm II lyckats bättre än algoritm I i figur 5.7 och 5.8. I figur 5.7
gränsar hålet till delar av både bakgrunden och delar av förgrundsobjektet. I figur 5.8 består hålet av ett tomt parti mellan kroppen och
armen. I båda fallen har algoritm II fyllt hålen med färger som ligger
närmare bakgrunden. Algoritm I har i stället blandat till en jämn övergång mellan de omkringliggande färgerna intill det tomma partiet som
stämmer sämre i de fallen.
Hålfyllnaden i algoritm I har däremot varit bättre än algoritm II i de fall
där bildernas överkanter eller nederkanter helt saknar pixlar. Där har
den linjära interpolationen som algoritm I använt i vissa fall varit bättre
än algoritm II som chansar på att fylla de partierna med ett gissat värde,
se felens fördelning i överkanten av figur 5.5c.
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Båda algoritmerna visar fel när helt tomma hål har fyllts i bakgrunden,
se figur 5.10. Här har båda algoritmerna använt de felaktiga färgvärdena
intill kanterna av hålet för att fylla det tomma partiet. Algoritm I har en
något mjukare övergång till den felaktiga utfyllnaden än algoritm II.
6.3.5

Felaktig djupdata i större områden
I figur 5.6 - 5.7 finns ett exempel på ett parti (tummen) som har hamnat
på fel plats. Det har markerats med fel nummer 6 och beror på oriktiga
djupvärden i bild 5 (vy 5 i frame f000) där halva tummen har placerats i
jämnhöjd med väggen i bakgrunden. Den stannar därför kvar vid
väggen under perspektivtransformeringen i stället för att följa med
förgrundsobjektet i sidled till det nya perspektivet.
Samma fel finns i figur 5.9 där den grå tröjan har flyttats i sidled. Här
har valet av prioriterad vy i algoritm I råkat prioritera den av vyerna
med minst fel. I algoritm II har bidragen från vyerna blandats på ett sätt
som gör att felet framträder mer tydligt.

6.3.6

Felaktiga färger från tidigare förgrundskonturer
Båda figurerna 5.8 och 5.9 visar exempel på hur felaktiga färgvärden har
följt med från förgrundsobjektens tidigare konturer i algoritm II. I figur
5.8b är det en del av den gula tröjan och i figur 5.9b är det lite av den
ljusare bakgrunden som lyser igenom. En anledning till att ränderna
framträder så pass tydligt kan vara den prioritering av förgrundsobjektens konturlager som algoritm II använder. Den felaktiga konturen går
inte att se alls i figurerna 5.8a och 5.9a som har renderats av algoritm I.

6.4

P1: Tidsåtgången
De uppmätta tiderna finns sammanställda i tabell 5.4. Tiderna gäller för
de här implementationerna av algoritmerna, några av trenderna är
möjligen av generell art.
Den totala renderingstiden är upp till 40 % längre för algoritm II jämfört
med algoritm I. Den största delen av skillnaden ligger i de extra stegen
som algoritm II utför vid uppdelningen av bilden i lager samt dess extra
behandling av sprickor och konturer i de renderade bilderna. Algoritm II utför även en mer komplicerad blandning av vyer och lager än
algoritm I.
Algoritm II håller en mer konstant tid som bara varierar med 2 % mellan
de renderade bilderna. Algoritm I visar större skillnader i renderingstiderna där framför allt tiden för ifyllnaden av hål och utslätningen av
kanter varierar beroende på bildernas innehåll.
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Slutsats
Uppgiften gick ut på att implementera och jämföra två algoritmer för
bildbaserad rendering. De båda jämförda algoritmerna har visat sig ha
både fördelar och nackdelar. Algoritm I åtgärdar flera av de fel som
uppstår med sina steg för medianfiltrering av hela bilderna. Samma
medianfiltrering orsakar samtidigt nya fel i bilderna, t.ex. minskas
detaljskärpan så att detaljerna i bilderna försvinner. Algoritm II är bättre
på att behålla skärpan i bilderna men blir samtidigt något mer känslig
för vissa av felen i de bilder som transformeringen utgår från.
Den föreslagna algoritm II har behövt ytterligare anpassningar till
scener där avståndet mellan förgrundsobjektet och bakgrunden har
varit lågt. Den har även behövt anpassningar för de scener där förgrundsobjekten har kunnat befinna sig på flera olika nivåer i bilderna.
Samtidigt har dess uppdelning i lager generellt lyckats bättre vid
kombineringen av vyernas bidrag samt även lyckats dölja felaktiga
skuggkonturer bättre i bakgrunden. Vissa felaktigheter från förgrundskonturernas kanter finns dock fortfarande kvar i de renderade
bilderna.
De fler steg som utförs i algoritm II har resulterat i längre renderingstider. Renderingstiderna för algoritm II har däremot uppvisat ett mindre
beroende av bildernas innehåll än algoritm I.

7.1

Förslag på fortsättning
Algoritmerna bör testas vidare om och när fler bildsekvenser blir
tillgängliga. De båda bildserier som har använts i det här arbetet har
varit inomhusscener. Skillnaderna i djupvärdena har t.ex. begränsats av
rummens storlekar. Båda scenerna har även haft neutrala bakgrunder av
jämnt färgade väggpartier. Några exempel på andra typer av scener som
kan vara intressanta att undersöka är sådana där avstånden är större
och sådana där bakgrunderna innehåller fler detaljer. En av frågorna
som behöver undersökas är om de använda gränsvärdena är generella
eller om de i annat fall går att välja utifrån de avbildade scenerna.
Algoritmerna bör även kunna jämföras vidare genom renderingar av
tätare flygningar och längre videosekvenser av bildserierna för balettscenen och breakscenen. Det kan ge en närmare uppfattning om och
vilka av felen i bilderna som framträder mest vid olika visningssituationer och därför kan kräva vidare åtgärder.
De felaktiga färgerna från förgrundskonturerna som visat sig i algoritm
II kan t.ex. behöva åtgärdas. Här kan möjligen de redan identifierade
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lagren i algoritm II användas för att förbättra kombineringen av de olika
delarnas bidrag till de renderade bilderna.
En av uppgifterna för renderingsalgoritmerna är att hantera de fel som
finns i det befintliga bildmaterialet. Trots det är det några typer av fel
som bör kunna hanteras bättre under inspelningen av scenerna. Några
exempel på det är kamerornas placeringar som bör kunna optimeras.
Framför allt bör kamerornas riktningar i höjdled förbättras för att
minska storleken av saknade partier i de renderade bildernas vyer.
Felaktigheter i djupvärden som medför att delar av bilderna projiceras
till felaktiga platser i de nya vyerna bör minskas. Ett sätt att minska den
typen av fel kan vara genom att förbättra djupmätningen vid inspelningen av nya scener. Här kan möjligen någon av metoderna som
beskrivs i kap 2.7 i teoriavsnittet användas i stället för, eller som komplement till, de stereometoder som användes vid inspelningen av de här
scenernas bildserier.
Om kamerornas jämnhet i exponeringen går att förbättra mellan vyerna
bör steget Sprickor 1 i tabell 5.4 kunna tas bort helt från algoritm II. Då
skulle de tomma sprickorna som uppstår vid transformeringen i stället
kunna fyllas med färgvärden från de två vyerna. Det skulle även minska
behovet av den skärpesänkande blandningen av bildpunkterna i algoritm II.
Den extra uppdelningen i tre lager per vy tredubblar även tiden för
interpolering av tomma sprickor i algoritm II jämfört med algoritm I.
Renderingstiden skulle kunna förbättras med i snitt 10 % till 30 %
jämfört med algoritm I om vyerna kan användas till att fylla varandras
tomma sprickor.
Båda algoritmerna kan minska sina renderingstider genom parallella
bearbetningar av vyerna och lagren. Med samtidig bearbetning av de
två vyerna skulle t.ex. tiderna för perspektivtransformeringen kunna
halveras för båda algoritmerna.
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Bilaga A: Diagram, breakscenen
Diagram A.1: Algoritm I och II, rendering av mellanliggande vyer i breakscenen (frame f000 och f088 Y-kanalen),

a)

b)

Diagram A.2: Delmetoderna i algoritm I och II för behandling av sprickor (Rendering av mellanliggande vyer i
breakscenen frame f000 och f088, Y-kanalen).

a)

b)
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